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Superhurtig Thermapen

Art. Nr. 231-257, blå farge

Art. Nr. 231-247, rød farge

Art. Nr. 231-217, hvit farge

Superhurtig Thermapen termometer

“SuperFast” Thermapen har et stort lettlest display med presis avlesning av temperatur i
området -49.9/+299.9 °C, med 0,1 °C oppløsning og en nøyaktighet på  ±0.4 °C.
Oppløsningen kan om ønskelig endres til 1 °C, via en bryter i batterirommet . Termometeret
vil slå seg av automatisk etter 10 minutters bruk, dette for å øke batteriets levetid .
Denne funksjonen kan om ønskelig kobles ut av bruker .

Termometerhuset er vaskbart og er “Biomaster” behandlet for å hind re/hemme
bakterievekst. Den ergonomiske gummipakningen minimaliserer sjansen for inntrengning av
vann, støv og matrester. I tillegg til å være vanntett, er antagelig Thermapen det
termometeret på markedet med hurtigst responstid. Reell temperatur i et medium kan
avleses på under 4 sekunder .

Både lavt batterinivå og  åpen krets (kabelbrudd) vises i  displayet når dette er aktuelt.
Thermapen bruker to CR2032 batterier med en forventet minimum leve tid på 1500 timer.

Redusert tupp og innfellbar føler
Thermapen termometeret har en rustfri innstikkføler beregnet for mat, med redusert tupp
for hurtigere responstid. Føleren er innfellbar 180° mot siden av termometeret.

Responstiden på alle termometere er avhengig av mange faktorer , tykkelsen på føler,
varmeoverføring og viktigst av alt , tilstanden til massen det måler . Både med luft og vann
er bevegelse på føler nødvendig for hurtig respons . Produsenten ETI sitt
kalibreringslaboratorium har testet Thermapen i vannbad med fantastiske resultater –
“SuperFast” Thermapen nådde 100 % av testtemperaturene på under 4  sekunder.

Superfast Thermapen ble tildelt 2. plass i kategorien "beste nye produkt" på den
prestisjefylte ”SOFHT awards 2009” (The Society of Food Hygiene & Technology).

Spesifikasjoner SuperFast Thermapen
Måleområde -49.9/+299.9 °C

Oppløsning 0.1 °C or 1°C – velgbar

Nøyaktighet ±0.4 °C (-49.9/+199.9 °C) ±1 °C (+200/+300 °C)

Batteri 2 x 3 volt CR2032 litium

Batterilevetid 1500 timer

Sensor type Termopar K

Display 14.3mm LCD
Dimensjoner 19 x 47 x 153mm
Vekt 97 gram
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Fargekodet Thermapen
Flere kjøkken og cateringfirmaer har brukt fargekodete skjærebrett og kniver i mange år
allerede. Kanskje er det nå på tide å oppdater e dine temperaturmålere med fargekodet
SuperFast Thermapen termometer? Thermapen er tilgjengelig i 13 forskjellige farger, egnet
for mange forskjellige oppgaver.

Thermapen termometere med sine 13 fargemuligheter kan nå bli en del av  ditt
forebyggende sikkerhetssystem for matvarer . Bruk forskjellige farger til forskjellige soner på
kjøkkenet eller alternativt, gi hver av de ansatte på kjøkkenet sin egen farge .

Forslag til bruksområde
Tabellen nedenfor viser eksempel på hvordan de forskjellige fargene på Ther mapen kan
benyttes.

Sort Industriapplikasjoner

Brun Grønnsaker

Grå Generelle oppgaver

Blå Rå fisk

Grønn Salat/frukt

Rød Rått kjøtt

Oransje Kokt/stekt fisk

Gul Kokt/stekt kjøtt

Hvit Bakst/meieriprodukter

Tilgjengelig tilbehør
830-260 silikon beskyttelseskappe .
832-200 veggbrakett (skruer medfølger ikke).
830-001 bæreveske med glidelås og feste for belte.
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